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В своятa история, Maserati кръщава своите автомобили на най-
известните ветрове в света. Това започва през 1963 г. с легендарния 
Mistral. След това се появяват Ghibli, Bora и Khamsin. А през 2016 
г. Levante се присъедини към прочутата гама на Maserati. Вятърът, 
който носи неговото име, духът в Средиземно море, който може да 
се промени от спокоен полъх до буря за един миг. SUV от Maserati има 
подобен характер, въпреки че мощните му сили винаги остават под 
перфектен контрол. В истинската Maserati Grand Touring традиция 
нищо не може да наруши комфорта ви - каквато и да е скоростта, 
каквото и да е разстоянието, започнало е едно ново пътуване - със 
SUV, което не признава граници.

Природна сила
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M i s t r a l  |  1 9 6 3Levante е SUV, който олицетворява издръжливия, 
безстрашен и безкрайно прогресивен дух на 
Maserati - и е част от една история, която датира от 
преди повече от 100 години. Стремежът на Maserati 
към иновации и страстта към скоростта правят прехода 
към елитния автомобилен спорт неизбежен. Оттогава 
насам всички серийни модели на Maserati следват 
тази уникална формула, предлагайки състезателно 
представяне, завладяващ италиански дизайн и лукса 
и комфорта, които бихте очаквали от един престижен 
гранд турър. Най-новото Maserati Levante предлага 
всичко това и добавя нови измерения към всяко 
пътуване. 

Отстояващо времето наследство
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V6 двигател - Levante Modena, Levante Modena SV8 двигател - Levante Trofeo

L4 двигател - Levante GT Hybrid

Безкрайни възможности

Двигателите на различните версии на Levante предлагат всичко, което 
бихте очаквали от Maserati - от бърза реакция до подобрена работа на 
дълги разстояния. Освен това те са забележително ефективни.

Върховната комбинация от водещи характеристики на пътя и офроуд 
възможности предлага избор от V6 и мощни V8 бензинови двигатели, 
включително новата хибридна версия.
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Три нови линии за уникална среща

Изгледът не подвежда. Мощният дизайн, елементите, 
специфични за Trofeo, постоянно ви напомнят, че 
производителността е приоритет.

Trofeo

Вдъхновен от родния ни град, земята 
на бързите автомобили. Динамичната 
цел на Levante сега става още по-ясна 
с линията Modena.

Modena

Три изключителни нови линии бяха представени като част от новата гама Levante 
за 2022 г. Що се отнася до стила, новите линии GT, Modena и Trofeo представиха 
нови лого Maserati на предния капак и специфична емблема за всяка версия, 
поставена на линията точно над трите емблематични странични въздуховоди. 
В задната част традиционното лого Saetta е заменено с ново лого Тризъбец на 
C-колоната, докато нов надпис на Maserati е разположен на багажника.

Линията GT елегантно подчертава оригиналната Maserati 
гранд туринг философия и въплъщава на марката повече 
градски и съвременен дух. Изящните детайли на тази нова 
линия красиво илюстрират какво означава да пътуваш с 
великолепен стил, с Maserati Levante.

GT
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Levante GT Hybrid

Levante Modena

Колекцията Levante

Максимална 
мощност

Ускорение Двигател Максимален 
въртящ момент 

Максимална 
скорост

Задвижване

330К.С. 6.0сек. L4 450Нм245км/ч AWD

350К.С. 6.0сек. V6 500Нм251км/ч AWD

Levante ще ви отведе до нови висоти. Открийте вашата.

Levante Trofeo

Максимална 
мощност

Ускорение Двигател Максимален 
въртящ момент 

Максимална 
скорост

Задвижване

430К.С. 5.2сек. V6 580Нм264км/ч AWD

580К.С. 4.1сек. V8 730Нм302км/ч AWD

Levante Modena S
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Levante - Решетка

Levante - Странични въздуховоди и емблема 
Modena

Levante - Облегалка за глава

Levante-SUV от Maserati

430К.С.
М а к с и м а л н а 

м о щ н о с т
У с к о р е н и е

5.2сек.
М а к с и м а л н а 

с к о р о с т

264км/ч
Д в и га т е л

V6
З а д в и ж в а н е

AWD
М а к с и м а л е н 

в ъ р т я щ  м о м е н т 

580Нм

Научете повече за Levante

Версия Modena S - технически спецификации

В съответствие с традициите на Maserati, Levante предлага 
всичко, което очаквате от Maserati - от бързо реагиране до 
безпроблемна изтънченост на дълги разстояния. В същото 
време драматичните пропорции на SUV автомобила са 
балансирани с грациозни линии и мощна фигура, които показват 
динамичното му предназначение. От шасито с много нисък 
център на тежестта, докато се движите с максимална скорост, 
до перфектно балансираното разпределение на теглото, през 
острата аеродинамична форма. Върховната комбинация от 
водещо представяне на пътя и офроуд възможности.

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/levante
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Levante GT Hybrid - Странични въздуховоди и 
емблема GT

Levante GT Hybrid - Детайл на облегалка за глава

Levante GT Hybrid - Решетка

Levante GT Hybrid-Performance charged

Levante GT Hybrid е SUV от Maserati, който издига производителността 
и стила до нови висоти, с повишена ефективност. Вдъхновяващ, 
наелектризиращ, с безпогрешния рев на Maserati. Хибридната 
технология в новия Levante е проектирана, за да увеличите 
вълнението на всяко приключение, което предприемате. Не 
приемайте граници, проправете пътя с грандиозното Maserati 
изпълнение, което винаги ви води по-далеч. Levante GT Hybrid е с 
0,9 секунди по-бързо от версията Levante Diesel, ускорявайки 0-100 
км/ч за 6 секунди, с максимална скорост от 245 км/ч. Mild хибридна 
технология по предназначение, Maserati мощност в реалността. 
Хибридната система използва 18% по-малко гориво за същото 
представяне на бензиновата версия V6 с мощност 350 к.с.

330К.С.
М а к с и м а л н а 

м о щ н о с т
У с к о р е н и е

6.0сек.
М а к с и м а л н а 

с к о р о с т

245км/ч
Д в и га т е л

L4
З а д в и ж в а н е

AWD
М а к с и м а л е н 

в ъ р т я щ  м о м е н т 

450Нм

Научете повече за Levante GT Hybrid

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/levante/hybrid
https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/levante/hybrid
https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/levante/hybrid
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Levante Trofeo - Странични въздуховоди и 
емблема Trofeo

Levante Trofeo - Облегалка за глава

Levante Trofeo - Решетка

Levante Trofeo-Изкуството на бързината

Роден от страстта към състезателната писта, Levante Trofeo е 
създаден, за да увеличи максимално емоциите ви, независимо 
от терена.

Подобно на вятъра, чието име е взел, Levante Trofeo е способен да 
се превърне в миг от спокоен полъх в бушуваща буря. Двигателят 
V8 с 580 к.с. с две турбини го кара да ускорява от 0-100 км/ч само за 
4,1 секунди, а максималната му скорост е 302 км/ч. Специфичните 
за Trofeo дизайнерски елементи допринасят за постоянното 
напомняне, че мощността е приоритет: от предната решетка, в цвят 
Black Piano, до тъмните V8 ауспуси, от червения щрих на логото 
Saetta до емблемата Trofeo над въздушните отвори, а трикольорът 
на B-колоната илюстрира дръзката му италианска душа.

580К.С.
М а к с и м а л н а 

м о щ н о с т
У с к о р е н и е

4.1сек.
М а к с и м а л н а 

с к о р о с т

302км/ч
Д в и га т е л

V8
З а д в и ж в а н е

AWD
М а к с и м а л е н 

в ъ р т я щ  м о м е н т 

730Нм

Научете повече за Levante Trofeo

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/levante/trofeo
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Интериорът на Levante излъчва автентичения характер 
на Maserati. Това означава елегантен италиански 
стил, прецизно изработени детайли и състезателна 
енергия, която вдъхновява за луксозни пътувания 
на дълги разстояния. Освен това на борда се усеща 
освобождаващо пространство. Това, заедно с властната 
позиция на водача на SUV, може да е изненада предвид 
външния вид, наподобяващ купе.

Отличителна покана
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Мощен лукс
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Q4 Интелигентна система за задвижване на всички колела:
Изминете допълнителното разстояние - независимо от времето. Тази система 
е разработена така, че да осигурява характерното за Maserati усещане 
при задвижване на задните колела, дори когато сцеплението е слабо. При 
нормални условия системата Q4 изпраща целия въртящ момент към задните 
колела, за перфектно балансирана Maserati динамика и оптимален разход 
на гориво. Ако сцеплението бъде загубено поради внезапно ускорение или 
слабо сцепление на задния мост, Q4 може да промени разпределението на 
въртящия момент от 100% задвижване на задните колела до 50-50 между 
предните и задните колела за незабележимите 150 милисекунди. Векторното 
разпределение на въртящия момент и механичният диференциал с 
ограничено приплъзване на задния мост, които са уникални за този клас 
автомобили, също осигуряват съществена подкрепа, когато става въпрос за 
динамична стабилност при шофиране. 

Активно въздушно окачване:
Усъвършенстваното активно въздушно окачване повдига 
или снижава автомобила в зависимост от нуждите или 
предпочитанията. С шест настройки, от които може да 
избира, водачът може да избере височината, която е 
подходяща за пътя или терена - от висок просвет за офроуд 
до ниска настройка за бързо, ефективно и плавно шофиране 
по магистрала.

Сензор за качество на въздуха:
Levante е оборудван със сензор, 
свързан със система за сигнален 
анализ, изчисляваща нивата на 
замърсяване и предотвратява 
навлизането на замърсен въздух 
и токсични газове, подобрявайки 
комфорта на всички пътници. 
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Електрически Шибидах:
Levante може да бъде оборудван с електрически шибидах от 
тонирано за безопасност стъкло, с ръчен сенник. Шибидахът на 
покрива се управлява с електрическо задвижване и може да се 
накланя в задната част или да се отваря напълно; във втория случай 
той се прибира в тавана на автомобила, а предният предпазител се 
вдига автоматично, за да отклонява въздушния поток.

MIA (Maserati Интелигентен Асистент):
Създадена върху операционната система 
Android Automotive OS, новото поколение 
MIA предлага иновативно и персонализирано 
потребителско изживяване. Безрамковият 10.1” 
HD сензорен екран със съотношение 16:10 носи 
нов графичен интерфейс. Дисплеят се отличава 
с елегантен, извит стъклен ръб: първият по 
рода си в автомобилния дизайн.

Четиризонов Климатик:
За подобряване на комфорта на пътниците 
на задните седалки се предлага четиризонов 
климатичк: допълнителна автоматична 
двузонова климатична система, инсталирана 
в централната конзола, позволява 
отделно регулиране на температурата 
и разпределението на въздуха чрез 
вентилационни отвори на пода и колоните.
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ZF 8-степенна автоматична скоростна кутия:
Усъвършенстваната осемстепенна автоматична трансмисия ZF 
осигурява по-добър комфорт, по-бързо превключване на предавките, 
по-добър разход на гориво и по-голяма изтънченост. Предлагат се пет 
режима на шофиране: Normal, Sport, Off-Road, Повишен контрол и 
ефективност (I.C.E.) и, ексклузивно за Levante Trofeo, режим Corsa.

Сгъваеми задни седалки:
Трябва да съхранявате безопасно чантата за ски или сноуборд? 
Разделените в съотношение 60/40 задни седалки осигуряват 
гъвкавост при пренасяне на товари.
Когато седалката от по-малката страна е напълно сгъната, ще 
имате непрекъснато почти равно разширение на товарния под, 
за да поберете оборудване и предмети с големи размери.
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Навлезте в горните слоеве на атмосферата:
Пренесете лукса на по-високо ниво в просторния салон, който 
навсякъде излъчва Maserati характер. Отличителен италиански 
стил, съчетан с прецизно изработени довършителни работи 
и най-добрите материали като тапицерията PELLETESSUTA, 
изработена от Ermenegildo Zegna, ексклузивна за Maserati, която 
ще стане част от програмата Fuoriserie от януари 2022 г.

две пищни интериорни облика допринасят за привлекателността на 
това светилище за водача и допълнително увеличават възможностите 
за персонализация. Първата е Matt carbon fibre weave, вдъхновен от 
Levante Trofeo с множеството му външни елементи от въглеродни 
влакна, 3D ефектът на модела на тъканта добавя към динамичните 
данни в интериора. Вторият е  High-gloss metal weave: тази стилна 
нова декорация е създадена с помощта на метални мрежи и е 
вдъхновена от съвременната архитектура; елегантната шевронна 
повърхност допринася за спортното усещане в купето.
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Вашето Maserati, свързано с вас
Овладейте същността на ефективността, комфорта и безопасността, и превърнете всяко 
пътуване в уникално и вълнуващо преживяване. Интуитивно и неразривно свързана 
от приложението към автомобила, Maserati Connect ще свърже безпроблемно вашия 
автомобил с вашите навици и нужди, оставяйки ви свободни да се наслаждавате на 
шофирането по най-добрия начин.

Получване на данни от разстояние:
Приложението Maserati Connect показва нивото на горивото, налягането в гумите, 
километража, ресурса на маслото и картата за състоянието на автомобила, включваща 
проверки на задвижването, спирачките и окачването, маслото и течностите, системите за 
безопасност и светлините. Всяка информация се актуализира при последното изваждане 
на ключа от стартера.

Amazon Alexa:
Alexa може да ви помогне при избора 
на музика, да получавате указания, да 
провеждате обаждания, да проверявате 
календара, да слушате аудиокниги, да 
управлявате интелигентния си дом от 
автомобила и др. само с гласа ви - така че да 
можете да държите ръцете на волана и очите 
на пътя.

От дома до автомобила:
Можете да използвате Maserati Connect 
за Alexa, както и  Google Assistant, за да 
взаимодействате с автомобила от дома. 
Услугата дава възможност да се попита 
за състоянието на автомобила и да се 
изпрати дестинация до навигационната 
система на автомобила (Send & Go).
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Advanced Driving Assistance System
Levante е оборудван с впечатляващ набор от усъвършенствани системи за 
подпомагане при шофирането. Това означава още по-голямо спокойствие, 
независимо дали сте на ексклузивна дълга обиколка или пътувате из града.

Разпознаване на пътни знаци
Какво би станало, ако автомобилът ви можеше да ви 
предупреди за знака за ограничение на скоростта, който 
току-що сте подминали? Функцията за разпознаване на 
пътни знаци е полезна за следене на различни видове 
знаци: ограничения на скоростта, временни ограничения на 
скоростта и зони с ограничения за изпреварване.

Асистент при шофиране по магистрала (HAS)
Представяли ли сте си някога, че можете да комбинирате 
предимствата на адаптивния круиз контрол с асистента 
за придържане в лентата? Системата за подпомагане на 
движението по магистрала (HAS) е система за автономно 
управление от второ ниво, предназначена да ви помага 
да управлявате, ускорявате, спирате и да поддържате 
автомобила в една лента, особено когато се движите по 

магистрали или такива с ограничен достъп.

Асистент за придържане в лента (LKA)
Искате да направите пътуването си по магистрали и пътища 
по-безопасно? Асистентът за поддържане на лентата (LKA) 
е функция за безопасно шофиране, която има за цел да 
идентифицира маркировката на лентата и да инициира 
маневра за управление, за да предотврати неволно пресичане 
на лентата. Функция за безопасност на автомобила, на която 
определено трябва да обърнете внимание.

Предупредителна система за напускане на лента
Благодарение на камерата в огледалото за обратно 
виждане, която следи пътната маркировка пред автомобила, 
системата за предупреждение при напускане на лентата 
помага на водача да запази автомобила в избраната лента 
по магистрали и главни пътища. Тя намалява отклонението 
от лентата и възможността за странични сблъсъци, като 
предупреждава, когато автомобилът пресече маркировката 
на лентата без подаване на сигнал. Активирането на мигача 
за завой отменя системата.

Активен асистент за мъртва зона
Имате нужда от помощ, за да погледнете електронно през 
рамо?
Активният асистент за мъртвата зона (ABSA) разпознава 
превозни средства, които навлизат в страничните и задните 
ви мъртви зони при смяна на лентата, изпреварване и 
паркиране. Това е функция за безопасност при шофиране, 
която ще ви помогне да се справите с една от най-големите 
опасности на пътя.

360° изглед
Осигурява ясен 360° изглед около автомобила, което 
помага при паркиране и откроява скрити препятствия. 
Изображенията се заснемат от две камери под огледалата 
за обратно виждане, както и от предни и задни камери, и се 
показват на основния екран.

Адаптивен круиз контрол със старт/стоп система
Нуждаете се от по-голям комфорт при шофиране с 
повишена сигурност при шофиране по магистрали и шосета? 
Адаптивният круиз контрол (ACC) със Stop & Go регулира 
скоростта ви, за да поддържа предварително зададената 
дистанция от движещото се отпред превозно средство. Ще 
се чувствате по-сигурни от всякога, когато шофирате по 
магистрали и шосета при ограничен или умерен трафик.

Предупреждение за челен сблъсък Plus
Искате ли да се чувствате по-сигурни при шофиране в 
интензивен трафик? Независимо дали става въпрос за 
час пик, голямо събитие или задръстване, системата за 
предупреждение за челен сблъсък Plus намалява риска от 
сблъсък отзад, за да предотврати или ограничи щетите по 
автомобила.

Функция за приближаващо МПС при движение назад
Това е добре дошла функция, която издава предупредителен 
сигнал при приближаване на невидимо превозно средство 
отдясно или отляво при излизане на заден ход от място за 
паркиране.

Преден и заден сензор за паркиране и камера за заден 
ход
За подпомагане на маневрирането в тесни пространства 
Levante е оборудван със сензори за паркиране в предната и 
задната броня. Освен това има опционална камера за задно 
виждане, монтирана в близост до ключалката на багажника, 
която показва на дисплея на Maserati изглед на това, което 
се намира зад автомобила.

Активен асистент при шофиране
Активният асистент за шофиране е разширение на асистента 
за шофиране по магистрала, въведен в гамата на Maserati от 
MY18 до сегашния момент. Тази нова система се поддържа 
при всяко добро състояние на пътя, без значение дали става 
дума за градски пътища от клас B, извънградски пътища или 
магистрали. 
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Създайте свой собствен
Всеки Maserati автомобил е като произведение на изкуството, създадено с 
грижата и вниманието, които само човешката ръка може да осигури. Създайте 
свой собствен Maserati Levante и го персонализирайте според нуждите ви.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia
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Вашият Maserati е съобразен с вашата уникална индивидуалност.
Fuoriserie е отличителната програма за персонализация на Maserati, която ви позволява 
да създадете единствен по рода си автомобил Maserati, стилизиран от вас. Освободете 
смелостта си, задайте свои собствени правила.
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Изработени по мярка Колекции
Две смели колекции, безкраен набор от възможности. Започнете от основната 
ценност, която ви движи - мощност, съвременен стил или иновация, и изследвайте 
безбройните комбинации, за да откриете Maserati, което най-добре представя 
истинския ви дух.

Посвещава се на любителите на вечния стил, на епохата на 
“Gentleman Racer” и на верните познавачи на историята на 
Maserati. Колекцията Corse е вдъхновена от славното ни 
състезателно наследство.

C O R S E

Посветена на футуристите, любителите на технологиите 
и новите материали, хората, които приемат и насърчават 
промяната с ентусиазъм и енергия. За хората, които знаят, 
че най-доброто тепърва предстои.

FUTURA

Научете повече за Fuoriserie

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/brand/fuoriserie
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Технически спецификации
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РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина
Ширина (със странични огледала)
Ширина (без странични огледала)
Височина (*)
Междуосие
Капацитет на багажно отделение
Капацитет на резервоара за гориво
Собствено тегло

ДВИГАТЕЛ

Брой цилиндри и разположение
Обем
Диаметър на бутало
Ход на бутало
Степен на компресия
Макс. изходна мощност
Обороти на двигателя при макс. изходна мощност
Пиков въртящ момент
Обороти на двигателя при пиков въртящ момент

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Спирачен път (100  - 0 км/ч)
Разход на гориво (комбиниран цикъл)

CO₂ емисии (нисък цикъл)

Разход на гориво (нисък цикъл)

CO₂ емисии (среден цикъл)

Разход на гориво (среден цикъл)

CO₂ емисии (висок цикъл)

Разход на гориво (висок цикъл)

CO₂ емисии (изключително висок цикъл)

Разход на гориво (изключително висок цикъл)

Регламент

CO₂ емисии (комбиниран цикъл)

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

LEVANTE GT HYBRID

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм
3004 мм
580 л
80 л
2090 кг

L4
1995 куб. см.
84 мм
90 мм
9.5:1
243 кВ (330 к.с.)
5750 об/мин
450 Нм
2250  - 4000 об/мин

245 км/ч
6.0 сек.
36 м
9.7  - 10.7 л/100 км

301  - 333 г/км

13.3  - 14.7 л/100 км

219  - 237 г/км

9.7  - 10.5 л/100 км

189  - 209 г/км

8.3  - 9.2 л/100 км

217  - 244 г/км

9.6  - 10.8 л/100 км

Euro 6D Final

220  - 243 г/км

Автоматична 8-степенна

* Височина на каране Нормална

LEVANTE TROFEO

5020 мм
2158 мм
1981 мм
1698 мм
3004 мм
580 л
80 л
2170 кг

V8 90°
3799 куб. см.
86.5 мм
80.8 мм
9.44:1
427 кВ (580 к.с.)
6750 об/мин
730 Нм
2500  - 5000 об/мин

302 км/ч
4.1 сек.
34.5 м
14  - 14.6 л/100 км

492  - 503 г/км

21.7  - 22.2 л/100 км

327  - 339 г/км

14.5  - 15 л/100 км

272  - 285 г/км

12  - 12.6 л/100 км

286  - 299 г/км

12.6  - 13.2 л/100 км

Euro 6D Final

317  - 330 г/км

Автоматична 8-степенна

LEVANTE MODENA

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм
3004 мм
580 л
80 л
2109 кг

V6 60°
2979 куб. см.
86.5 мм
84.5 мм
9.7:1
257 кВ (350 к.с.)
5750 об/мин
500 Нм
1750  - 4750 об/мин

251 км/ч
6.0 сек.
36 м
12.6  - 13.5 л/100 км

433  - 466 г/км

19.2  - 20.6 л/100 км

291 - 313 г/км

12.9  - 13.9 л/100 км

243  - 260 г/км

10.8  - 11.5 л/100 км

261 - 278 г/км

11.6  - 12.3 л/100 км

Euro 6D Final

284  - 304 г/км

Автоматична 8-степенна

LEVANTE MODENA S

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм
3004 мм
580 л
80 л
2109 кг

V6 60°
2979 куб. см.
86.5 мм
84.5 мм
9.7:1
316 кВ (430 к.с.)
5750 об/мин
580 Нм
2000  - 4750 об/мин

264 км/ч
5.2 сек.
34.5 м
12.1  - 12.8 л/100 км

437  - 443 г/км

19.3  - 19.6 л/100 км

274  - 293 г/км

12.1  - 13 л/100 км

231 - 247 г/км

10.2  - 10.9 л/100 км

246  - 263 г/км

10.9  - 11.6 л/100 км

Euro 6D Final

272  - 288 г/км

Автоматична 8-степенна

Данните съответстват на тестове, проведени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, актуализиран към юли 2021 г. Проверете наличността на MY22 Maserati 
Connect във вашата страна.
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Свят на възможности
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Курсове за шофиране Maserati
Не може да има шофьор на Maserati, който да не се е чудил 
какво е да натискате оборотите до червено през всички 
предавки, да минавате по състезателна линия през завоя 
и да изпитвате спирачните възможности на автомобила ви 
до краен предел. Master Maserati Driving Experience дава 
отговор на всички тези въпроси и още повече чрез серия 
от професионално водени курсове за тези, които желаят 
да открият потенциала на най-бързите модели Maserati в 
естествената им среда: състезателната писта. С представянето 
на сензационния суперавтомобил MC20 и мощните версии 
Trofeo на Ghibli и Levante, Master Maserati Driving Experience 
става още по-динамичен и вълнуващ. За пълна информация 
относно нашите шофьорски курсове можете да посетите 
нашия уебсайт mastermaserati.com или да се свържете 
директно с нас на info@mastermaserati.it.

Финансови услуги
Maserati ви дава възможност да изберете най-добрите 
условия на пазара и да ги адаптирате спрямо вашите 
нужди. Официалните дилъри на Maserati с удоволствие ще 
изпълняват ролята на ваши финансови консултанти, като 
предоставят професионални насоки за различните налични 
възможности за плащане и създават пакет, съобразен с 
вашите изисквания.

Програма за пътна помощ
Програмата за помощ на Maserati предлага ексклузивен набор 
от услуги и предимства, които са безплатни за периода на 
гаранцията на автомобила. Центровете за асистенция, които 
са на разположение 24 часа в денонощието, могат да бъдат 
използвани при спешни ситуации. В тези ефикасни обекти 
любезни и висококвалифицирани специалисти ще осигурят 
най-доброто възможно решение на всеки проблем, посочен 
от клиента.

Пълно обслужване*
Останете на пътя, докато вашият автомобил се ремонтира 
- с нашите Full Credit Services услуги ще седнете зад волана 
на служебен автомобил с включени и безплатни географски 
карти, вериги за сняг и детски столчета, за да можете да се 
съсредоточите върху удоволствието от пътуването. 

*За повече информация, моля, свържете се с вашия дилър 
или с отдела за обслужване на клиенти на Maserati на info@
maserati.com
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Светът на Тризъбеца
Обиколка на завода
Открийте сърцето на производството на новия MC20 в 
историческия завод на Maserati в Модена. Обиколката 
на фабриката с продължителност 1 ч. и 45 мин. започва с 
разглеждане на наследството на марката и представяне 
на моделната гама. Следват производствената линия, 
лабораторията за двигатели, съоръженията за боядисване 
и официалният магазин. Обиколка на шоурума: предлага 
се 40-минутна обиколка на шоурума, включваща цялостно 
представяне на наследството и моделната гама. За повече 
информация: factorytour@maserati.com

Заводска доставка
След кафе и напитки за добре дошли в шоурума можете 
да посетите историческия завод на Maserati, придружени 
от специализиран водач и фотограф. Сега е време за 
представянето на вашето ново Maserati! Преди да се сбогуваме 
с вас, се правят последните снимки.
Цифров фотоалбум със спомени се предава на клиента. Всички 
модели могат да бъдат доставени в завода в Модена. Поискайте 
заводска доставка при вашия официален дилър на Maserati.

Колекция Maserati
Колекцията Maserati от ексклузивни облекла за свободното 
време и маркови стоки е специално създадена за тези, които 
са запалени по всичко, свързано с Maserati. Артикулите от 
колекцията Maserati се предлагат от всички дилъри на Maserati 
и от магазина на Maserati в шоурума “Modena” в Модена. 
Освен това те могат да бъдат закупени онлайн на адрес www.
maseratistore.com и доставени директно до дома ви.

Клуб Maserati
Понастоящем в света има повече от 30 клуба на Maserati, в 
които членуват повече от 3000 души. Присъединяването 
към ексклузивния клуб на Maserati означава споделяне на 
информация, опит и всички вълнуващи моменти с други 

собственици на Maserati - и покана за участие в специални 
автомобилни събития. Собствениците на автомобили от всяка 
епоха могат да се насладят на удоволствието да управляват 
своите модели Maserati в календара от национални и 
международни събития, създадени специално от клубовете 
Maserati за техните членове, като например Global Gathering 
или Maserati International Rally. Посетете специалния раздел в 
maserati.com, за да получите контактите на вашия местен клуб 
Maserati.

Maserati аксесоари
Специално разработени, за да задоволят нуждите на 
нашите клиенти, оригиналните аксесоари Maserati са 
перфектна комбинация от дизайн, функционалност, комфорт 
и ефективност. Създадени в съответствие с най-високите 
стандарти за изработка на Maserati, гамата аксесоари за 
Levante е разработена така, че да гарантира голяма практичност 
заедно с възможността да добавите своя личен и уникален 
щрих. Пригответе се да откриете всички възможности за 
персонализация в специалната брошура, на официалния 
уебсайт (www.maserati.com) или чрез официалната мрежа на 
Maserati.

Програми за клиенти
Шофирането на Maserati е преживяване за цял живот, 
независимо дали пътувате в делничен ден, или се отправяте 
на незабравимо пътешествие. Ето защо Maserati създаде 
специални клиентски програми, за да ви гарантира километри 
след километри максимална грижа и отлично представяне 
на вашето Levante. Осигурете си допълнително спокойствие 
с някоя от нашите програми за поддръжка или удължена 
гаранция.
Открийте повече в специалната листовка, на официалния 
уебсайт (www.maserati.com) или чрез официалната мрежа на 
Maserati.
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Исторически архив
Създаден за ентусиасти и собственици на ретро автомобили 
Maserati, “Archivio Storico” е организация, посветена на онези, 
които искат да се запознаят със славното минало на марката. 
‘Archivio Storico’ може да предостави на клиентите на Maserati, 
услуга за историческа документация, свързана с техните 
автомобили. По-конкретно, на разположение са различни 
видове сертифицирани исторически документи, внимателно 
и прецизно проучени в Историческия архив на Maserati. 
За повече информация относно услугата “Историческа 
документация” изпратете запитване на archivio.storico@
maserati.com.

Maserati Classiche
В началото на една нова ера Maserati отдава почит на своето 
минало, като създава нова програма, посветена на най-ценния 
си ресурс: Собствената история. Maserati Classiche е нов 
отдел, специално създаден за собствениците на класически 
автомобили Maserati. Maserati Classiche предоставя на нашите 
клиенти няколко специализирани услуги, свързани със 
сертифициране на автентичността, компоненти за класически 
автомобили и подкрепа за реставрация. За допълнителна 
информация, свързана с програмата Maserati Classiche, моля, 
свържете се с нас по имейл - maserati.classiche@maserati.com.
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MASERATI КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - info@maserati.com
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ПЪТНА ПОМОЩ: 
00 800 62737284
За други въпроси, моля свържете се нас 0039 02 44412899

NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH 
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

EUROPE
Andorra 
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
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Илюстрациите и текстовете, съдържащи се в този каталог, се 
основават на информацията, налична към момента на изготвянето 
му. Някои модели, характеристики и аксесоари може да не са 
налични или да станат достъпни едва след пускането на автомобила 
на пазара или в рамките на програмата Fuoriserie. Maserati си 
запазва правото да променя цветовете, дизайна и техническите 
характеристики по всяко време и без предварително уведомление. 
Официалните дилъри на Maserati с удоволствие ще предоставят 
допълнителна информация и актуализации в тази връзка. Останете 
в контакт с Maserati, като посетите maserati.com
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